
 
 
 
 

 
  

 

 نظام هللا
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 الفائز هللا عبد شيخ ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني
 

 

 وُكلُواْ َواْشَربُواْ َوالَ تُْسِرفُواْ 
  

ال  هللا "يقول   .أزمة تلو األخرى يدخلون فيثم  " وُكلُواْ َوْشَربُواْ َوالَ تُْسِرفُواْ ". اليوم ، ال يحترمون ما يقوله هللا ،يقول هللا عز وجل 

يقولون   !اإلسراف، بحيث أن كل شيء يعتمد على  ترتيبهم". في الواقع هذا هو  ، فإن االقتصاد سيتوقف نسرف"إذا لم  يقولون تسرفوا "

 . قليال ، فإن االقتصاد سيتوقف يسرفواإذا لم 
 

هللا يقول   .جعل هللا كل شيء جميل ، مثالي  .النتيجة إذا لم تكن متوافقة مع ترتيب هللا ، فهذه هي  .ترتيباتهم، هذه أوامر يضعها الناس 

في   .بتلكيأتون ويذهبون بهذه الطريقة أو س  .". هللا يثبت لنا أن العالم لن يستمر إلى األبد ، بسبب ما فعله الناس فاسدإنه  " عز وجل

في حين أنهم يجلبون أشياء جديدة وفقا ألنفسهم ،   .حاالا الناس ، فهم أفضل  إذا اعتفد بها المادية .أعلى من  انيةهناك حياة روح الدنيا

ا ، أفضل بكثير" ،  ويقولون "  . ليس لديهم سالم بعد ذلك،  يصبحون أكثر تعاسة  .تزداد األمور سوءاا بينما لنكن أكثر اختالفا
 

هللا ، فسيكونون قادرين على تناول الطعام والشراب  بنظام سارواإذا   .أدويةمعظمهم ال يستطيع البقاء دون   .صحة الناس ليست جيدة

ا  ألنهم  .بشكل مريح ، والعيش بشكل مريح ا لذلك " آلرائهم الشخصيةيفعلون ذلك وفقا ه ، ونهذا هو ما تريد إذا كان ، يعطيهم هللا تبعا

ا يريدنا هللا أن نعيش ، في سالم ، في إيمان ، في إن شاء هللا ، دعونا نعيش كم  .هللاحفظنا !" ونالوا ما تستحقونه  معقابك تلقوافعندئذ 

 . ومن هللا التوفيق .انية إخالص ، بإعطاء أهمية للحياة الروح

 
 الفاتحة .
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